
LZE SE U NÁS POJISTIT TŘEMI ZPŮSOBY:
Účetní, kteří se vydali cestou samostatně výdělečné činnosti, mohou u nás uzavřít své pojištění v rámci pojištění 
odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb, tedy dle VPP OPR 2014.

Účetnímu, který je v zaměstnaneckém poměru a může svojí profesní chybou způsobit škodu svému 
zaměstnavateli, se toto pojištění sjednává buď dle pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
povolání dle VPP OVP 2014 (v rámci hromadných pojistných smluv) nebo produktem Naše odpovědnost  
dle VPP ODO 2018 (individuální PS). Všechny tři varianty pokrývají čisté finanční újmy.
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Pojištění účetních

Jak může vzniknout čistá  
finanční újma? 

• Typicky se jedná o penále či jiné sankce udělené 
poškozenému – klientovi pojištěné účetní.

• Pozor! Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, 
penále či jiné zákonné nebo smluvní sankce udělené 
pojištěnému, tedy Vám jako účetní.

Kryjeme nejen Vaši účetní činnost,  
ale též mzdovou agendu.

• Můžete se na nás spolehnout v případech chybně 
zpracovaných mezd dle předložených podkladů  
od zaměstnavatele či výkazech pro orgány sociálního 
zabezpečení a veřejné zdravotní pojišťovny a při neúplném 
či chybném provedení roční závěrky. 

• Typicky chyby způsobené vedením účetnictví a účetním 
poradenstvím.

• Zároveň jako jedni z mála kryjeme chybu v sestavení 
účetních výkazů a daňových přiznání, které přímo 
navazují na účetní závěrky. (Například se jedná o chybu 
v daňovém přiznání k DPH způsobenou chybným 
zaúčtováním dokladu.)

• Můžete se na nás obrátit v případech, kdy způsobíte  
chybu v kontrolním hlášení k dani z přidané hodnoty.
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JAKÉ JE Z TOHO POUČENÍ?  
CO SI Z TOHO ODNÉST?
•   Neslibujte svým klientům  

či zaměstnavatelům modré z nebe. 

•   Doporučujeme Vám nechat si podepsat 
a uchovat dokumenty o sporných 
záležitostech, na které jste klienta upozornili 
a které i přes Vaše varování chtěl po Vás 
zpracovat, přestože se nejedná o vaši agendu 
či jste si vědomi, že postup není zcela 
v souladu s právem. Takové dokumenty  
by mohly být klíčové v otázce Vaší  
(ne)odpovědnosti. 

•   Nepřebírejte od nich veškerou agendu, 
mnohdy se již zdaleka nejedná o účetní 
činnost, a tedy ani oni by po Vás neměli 
chtít nahradit vzniklé škody.

Kryje naše pojištění něco navíc?

• Hradíme škody vzniklé chybou v dokumentech 
souvisejících s účetní činností, které slouží jako podklad 
pro státem vyhlášené programy na podporu ekonomiky 
a zmírnění přímých dopadů nákazy COVID-19 ( jedná se 
například o vyúčtování náhrad mezd, přehled odvodů, doklad 
potvrzující uhrazení nájemného, faktury/účetní doklady, 
které se vztahují k jednotlivým uznatelným výdajům a další).

• Dále též pokud použijete nesprávný formulář 
v používaném účetním systému pro zpracování výše 
z uvedených podkladů pro státní „koronavirové“ podpory. 

Jak je to s pozdním odesláním Vámi připravených 
dokumentů příslušnému subjektu? 

• Pokud se jedná o prodlení se splněním zákonné 
povinnosti, rádi Vám tyto případné škody připojistíme, 
a tedy následně budeme krýt. (Například v případě pozdně 
zaslaného přehledu pojistného na OSSZ.)

• Prodlení se splněním povinností založených smlouvou 
kryto našimi produkty není.

Nepřebírejte na svá bedra jakoukoli  
administrativní činnost  ve firmě,  

nemuselo by se Vám to vyplatit!

• Víte, že subjekt, kterému je podpora COVID-19 určena, 
nese plnou odpovědnost za kompletní, pravdivé a správné 
vyplnění údajů? Chybně vyplněné žádosti orgán vrací 
k doplnění/opravě a takové žádosti jsou stornovány. 

• V případech škodných událostí přímo souvisejících 
s podporami COVID–19 je rozhodující, z jakého důvodu 
došlo ze strany státního orgánu k zamítnutí vyplacení!

Činnosti, které nepovažujeme za činnosti účetní, 
proto je ani nemůžeme krýt pojištěním.

• V první řadě se jedná o přípravu pracovní nebo jiné 
smlouvy a s ní související výpovědí či jiné dokumenty 
náležející do právní agendy.

• Daňové poradenství a optimalizaci daňové povinnosti 
ponechejte raději daňovým poradcům.

OSVČ – pozor na obsluhu datové schránky  
a internetového bankovnictví!

• Víme, že mnohdy Vaši klienti Vám předávají přístupy 
k internetovému bankovnictví a požadují po Vás, 
abyste vykonávali platební transakce jménem a na účet 
poškozeného, avšak toto je jen jejich povinnost, proto  
ji zbytečně nepřebírejte.

• Datovou schránku by si každý měl obsluhovat sám,  
proto nepřebírejte odpovědnost přijímání a odesílání 
datových zpráv za někoho jiného.


